LLIBRES
De la consciència a la conducta. L’experiència de Tallers per la
Llengua
Tallers per la Llengua és una entitat que es
dedica a elaborar i impartir tallers adreçats a
fomentar l’ús social del català. Amb una voluntat
clarament pedagògica i adoptant recursos
procedents de la psicologia, les sessions de
Tallers per la Llengua tenen com a objectiu despertar la sensibilitat
envers la diversitat lingüística global, la situació actual de la llengua
catalana i la necessitat d’adoptar conductes lingüísticament
assertives que permetin garantir per al català la funció de llengua
comuna arreu dels Països Catalans. El llibre “De la consciència a
la conducta. L’experiència de Tallers per la Llengua”,
publicat per 7dquatre, permet conèixer amb profunditat els
plantejaments, els objectius i la metodologia de treball de l’entitat.
Autors: Neus Arnan i Cabezas, Jordi Bosch i Canalias, Carles Palau i Puig, Marina Sagarra i Ruiz
(coord.) i David Vila i Ros (coord.).
Podeu adquirir-lo als webs de 7dquatre, Tallers per la Llengua i Productes de la Terra.
Per a més informació, info@7dquatre.cat i gestio@tallers.cat

“Els Tallers per la Llengua entren en aquella acció civil coordinada i lúcida de què ens parlava
Fuster. I no sols això, sinó que reuneixen unes determinades qualitats que els fan també una bona
idea: una idea eficient i pràctica. Per una banda, respon als exabruptes que esmentava i també als
pseudoarguments educats. Al capdavall, el dret d’un poble a defensar la seva llengua és
difícilment rebutjable. Per una altra banda els Tallers són fàcils, accessibles i pràctics, molt
allunyats doncs dels discursos meritoris amb què la meva generació s’ha envoltat per fer front a
una realitat adversa: la minorització de la teva pròpia llengua, produïda, a més, amb una poca
vergonya i un cinisme que espanten.”
Del pròleg d’Isabel-Clara Simó
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RESSENYA
Malgrat que els oncles de la Conxa s'oposen al seu casament amb el Jaume
per la condició humil del jove, finalment hi assenteixen. Un cop casats, el
noi ajuda en les feines del camp a la família de la tia Encarnació, amb la
qual viu el jove matrimoni. Poc més tard, la Conxa té dues filles i un fill. A
mesura que creixen, els seus fills la veuen més aviat com una germana
gran, mentre que l'autoritat maternal l'assumeix l'Encarnació.
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